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Plnění úkolu Akčního plánu boje s korupcí  

(úkolu 2.3. Rámcového resortního protikorupčního programu 
Zveřejňování poradců a poradních orgánů) 

Vojenský technický ústav, s.p.                             24272523 

……………………………………………………………………………………………… 

Státní podnik       Příspěvková organizace    IČO    

 

1. pololetí roku 2022 

 

1. Poradci státních podniků a státních příspěvkových organizací založených a zřízených 

Ministerstvem obrany 

Poradce Jméno a příjmení Předmět Kč bez DPH Kč vč. DPH 

     

Celkem vyplaceno poradcům    

 

 

2. Poradenské společnosti státních podniků a státních příspěvkových organizací založených 

a zřízených Ministerstvem obrany 

Název Předmět činnosti Služby Kč bez DPH Kč vč. DPH 

DEKRA CZ a.s. 

posuzování a stanovení 

podmínek pro přepravu 

nebezpečných věcí 

(nákladů) 

bezpečnostní poradenství 

ADR 
25 501,00 30 856,20 

     

Celkem vyplaceno por. spol.    
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3. Advokáti a advokátní kanceláře státních podniků a státních příspěvkových organizací 

založených a zřízených Ministerstvem obrany 

Název Typ závazku Služby Kč bez DPH Kč vč. DPH 
     

     

     

Celkem vyplaceno advokacii    

 

 

Poznámka: 

Rozsah informací o zveřejňovaných poradcích a poradních orgánech 
 
 Na internetových stránkách ministerstev, ostatních ústředních správních úřadů a 
úřadů s celostátní působností, jakož i podřízených organizací se k datu 15. února a 15. srpna 
za předchozí pololetí zveřejňuje, resp. aktualizuje seznam:  
- poradních orgánů a pracovních týmů zřízených ministry, vedoucími ostatních ústředních 
správních úřadů a úřadů s celostátní působností a vedoucími ostatních organizačních složek 
státu, a jejich náměstky či místopředsedy (poznámka; u MO též ostatními vedoucími 
zaměstnanci přímo podřízenými ministrovi a vedoucími pracovníky právnických osob 
založených a zřízených ministerstvem), a to včetně personálního obsazení těchto orgánů, 
statutu a jednacího řádu,  

- poradců, konzultantů, analytiků (fyzických osob) ministrů, vedoucích ostatních ústředních 
správních úřadů a úřadů s celostátní působností a vedoucích ostatních organizačních složek 
státu, a jejich náměstků či místopředsedů, pokud jsou tato místa placena z veřejných 
prostředků, a to za předpokladu, že nevykonávají standardní činnost úřadu stanovenou 
kompetenčním zákonem a jinými právními předpisy,  

- poradenských a ostatních externích společností působících na základě mandátní či jiné 
smlouvy,  

- advokátů a advokátních kanceláří, které mají uzavřené smlouvy o poskytování právních 
služeb, a to včetně sjednaných či smluvních odměn za činnost, včetně uvedení souhrnu 
vyplacených finančních prostředků. 
 

V Praze dne                         titul, jméno, příjmení, funkce 

    

 Mgr. Lukáš Ondráček  

         Ředitel úseku kontrolního a právního 

 


